
 
 

2022 CONCURSO MISS FILHA DO JÓ INTERNACIONAL  
“A BELEZA IRRADIA DE DENTRO”  

Formulário de Registro 
 

Preencha um Formulário de Registro se as representantes de sua jurisdição já tiverem sido selecionadas ou se serão selecionadas 

antes de 1º de maio de 2022. 
 

Preencha uma Carta de Intenção se as representantes de sua jurisdição forem selecionadas após 1º de maio de 2022. 
 

 

Todos os Formulários de Registro e Cartas de Intenção devem ser enviados pelo correio ou recebidos eletronicamente até 1º de maio 

de 2022. Nenhuma exceção será feita. 
 

As qualificações, elegibilidade, seleção e deveres dos participantes estão descritos nas  

Regras e Regulamentos do Concurso, Constituição e Estatuto do Supremo 

Envie por Correio ou eletronicamente o Formulário de Inscrição ou Carta de intenção, e cheque bancário ou ordem de pagamento da 

taxa de inscrição no valor de US $ 135,00 (moeda dos EUA) pagos à "Job's Daughters International", para:  

Job's Daughters International 

c/o MIJD Pageant 2022 

233 West 6th Street, Papillion, NE 68046 USA 

Telefone: 402-592-7987 Horário comercial: 8:30 – 17:00 CST 
 

Se desejado, o pagamento pode ser feito por cartão de crédito diretamente, através do Supremo Escritório (adicione 7%) ou através 

do PayPal (adicione 5%). Serão aplicadas taxas de serviço conforme indicado. 
 

Perguntas? Contate Barbara Cooper, PSG: bjcphq49@gmail.com ou +201-1 217-433-1750 

 

Jurisdição: ____________________________________________________________________ 

Data do Concurso Jurisdicional (dia / mês / ano):___________/____________/____________ 

Nome da Candidata: ____________________________________________________________ 

Data de nascimento (dia / mês / ano): ___________/____________/____________ 

Endereço Residencial: ____________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________________ 

Estado / Província: _______________________________________________________________  

CEP / Código Postal: _______________________ País: ______________________________ 

Telefone: ___________________________________ Recebe Textos neste Fone? _____ (S/N) 

Endereço de e-mail: ______________________________________________________________ 

  Nome da conta de preferência do FaceBook e Instagram: ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Contato Jurisdicional Principal: ____________________________________________________ 
(adulto a ser contatado se houver dúvidas) 

 

Telefone: __________________________________________ 

Endereço de e-mail: ______________________________________________________________ 
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